
Vorupør Borgerforening og Vorupør Erhvervsforeningen har tidligere, både på skrift og i medierne, 

kommenteret på oplægget i Turismeplanen fra 2020. Specifikt omkring planerne for hotelbyggeri 

på grunden ved Havstokken. 

 

Vi vil gerne gentage argumenterne her. 

• Vi bakker op omkring hotel i Vorupør, da der uden tvivl er et potentiale for en udbygning af 

turismen. 

• Vi mener ikke, at det er optimalt med parkeringspladser på den gode placering på 

Havstokken 9; men vi ser ikke realistisk mulighed for at tænke andet på pladsen, før vi kan 

finde andre og flere p-pladser på andre placeringer i området. 

• Vi mener, at et byggeri med 80 enheder bliver alt for stort og dominerende på den centrale 

plads. I det hele taget kan vi ikke forstå argumentet om at et projekt skal op i den størrelse 

for at være rentabelt. Svinkløv Badehotel er da med 36 værelser et godt eksempel på, at 

man kan opbygge en succes ved hjælp af et stærkt koncept og en unik beliggenhed, uden 

at det behøver at blive en mastodont. 

• Vi har mange forslag til hvordan, den gode placering kan udnyttes til gavn for både 

lokalbefolkning, feriegæster og hele kommunen. 

o Uden at gå i detaljer på dette tidspunkt, kunne vi sagtens se en model, hvor pladsen 

tættest på molen og havbadet bliver udlagt til formål, der kommer både fastboende 

og gæster til gavn. 

På denne måde breder man det interessante område og miljø ud, så der er 

mulighed for at kommercielle interesser kan lægge sig i tilknytning til et endnu 

mere varieret og spændende miljø. 

• Indtil vi kan samles om et projekt på pladsen, der både tilgodeser lokale interesser, 

erhvervsinteresser, kommunen generelt og naturen; mener vi, at det er bedre at grunden 

fortsat benyttes som p-plads. 

Værdien på grunden vil med garanti ikke blive mindre i årene fremover, ligesom der helt 

sikkert kan findes investorer, når der er fælles opbakning, hvornår dette så måtte ske. 

 

Vi kunne komme med flere argumenter, men vi vil hellere gentage ønsket om at komme i dialog 

med kommunen.  

Men så længe oplægget er et mastodontbyggeri på den gode plads, vælger vi at sige fra.. 
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